SUPLEMENT DEL FULL PARROQUIAL

L A VA L L D E L E S E S G L É S I E S
Anglès · Bonmatí · Constantins · La Cellera de Ter · Osor
Sant Julià del Llor· Santa Maria del Coll · Sant Martí Sapresa
4 d’ABRIL de 2021 - PASQUA DE RESURRECCIÓ.

Horari de les misses
DISSABTE ANTICIPADA
- 18’00h a Bonmatí
- 20’00h a Anglès
- 20’00h a La Cellera de Ter
DIUMENGE MATÍ
- 9’00h a Anglès
- 10’30h a St Martí Sapresa
- 10’30h a Osor
- 12’00h a La Cellera de Ter
DIES FEINERS
- 8’30h a Sant Miquel d’Anglès
(dimarts i dijous)
- 19’00h - La Cellera (Capella Gnes.)
(dilluns, dimecres i divendres)

Horari dels
serveis parroquials
COM TROBAR ALS MOSSENS:
Mn. Josep-Maria Castellà
972 420 253 – 666 64 31 36
Mn. Josep Farrerons (diaca)
608 84 69 56

SALUTACIÓ DEL MOSSÈN
AL·LELUIA ! ÉS PASQUA !!!
Al·leluia és un mot hebreu que expresa alegria i lloança d Déu. Literalment
s’hauria de traduir per “Lloem el Senyor”.
Els dies de Pasqua escoltarem moltes vegades aquest mot. Perquè tota
l’Església exulta de joia per la resurrecció de Jesús. Déu, que durant la
Passió guardava silenci, finalment ha parlat: ha donat la raó i la vida al seu
Fill.
La Resurrecció del Crist va sorprendre a tots. No se’n sabien avenir; no
s’ho acabaven de creure. Per això les primeres paraules del Ressuscitat
són: “No tingueu por”.
El que va succeir aquell primer diumenge de la història va superar totes les
expectatives. Molts desitjaven un salvador per als seus petits problemes,
un metge, un benefactor, un savi. Però Déu-Pare ens ha donat molt més:
ens ha obert les portes de la vida definitiva, més enllà del sofriment i de
la mort.
Això que ha fet amb Jesús, és també una invitació a tots nosaltres, els
deixebles de Jesús, per tal que, seguint els seus passos i els seus ensenyaments, arribem també a ressuscitar amb Ell.
Al·leluia, al·leluia ! Ple de vida Crist ens ha salvat.
Que visquem tots una BONA PASQUA de resurrecció !

DESPATX PARROQUIAL ANGLÈS
Dimecres, de 9 a 12 del matí.
C. Major, 19 (La Doma)
17160 Anglès
Tel. 972 420 253
tatecm@gmail.com
DESPATX PARROQUIAL
LA CELLERA
Dimecres, de 10 a 12 matí.
Pl. Església, 7
17165 La Cellera de Ter
Tel. 972 421 664
parro-cellera@telefonica.net

Evangeli
L’evangeli de la nit de Pasqua ens diu que “les dones van veure dins el
sepulcre un jove vestit de blanc que els va dir: “No tingueu por. Busqueu
Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat, no hi és aquí. Mireu el
lloc on l’havien posat.”
Per Tots Sants molta gent va al Cementiri a recordar i plorar els seus
morts.
Per PASQUA no plorem un mort. Celebrem un ressuscitat. Jesús és viu i
ens crida tots a viure en plenitud.

AGENDA
Dia 5: dilluns de Pasqua:

LA LLUM I LA JOIA DE LA PASQUA

- LA CELLERA: Celebració de PASQUA a l’ermita de
Sts. Just i Pastor, a les 11 h del matí.
* No hi ha Missa a les 7 h tarda a Ca les Germanes.

Que s’encenguin les fogueres a les places,
els llantions a les cases
i les candeles a les nostres mans.

Dia 5: dilluns de Pasqua:

Que els estels del cel omplin les tenebres
d’aquesta nit.

- SANT MARTÍ SAPRESA: Missa de PASQUA a
l’església de St. Amanç, a les 11 h del matí.

Dia 10. ANGLÈS. HORARI d’ESTIU
per a la Missa anticipada dels dissabtes al vespre.
Des d’ara fins a finals d’Octubre, serà a les 20 h.

Perquè ha succeït el fet més gran de la història.
Tot ha canviat de cop i volta.
Ha sigut aquesta nit que la vida ha vençut la mort.
Parlem de Jesús de Natzaret
que ha portat vida nova a la nostra història.
Ell ha ressuscitat amb tot el resplandor.
I l’esclat de la seva llum il·lumina la nostra vida.
És la claror d’un nou matí en la nostra història.

INTENCIONS I SUFRAGIS
DE LES CELEBRACIONS
3 d’ABRIL, dissabte – VETLLA PASQUAL
(20 h. La Cellera) Mn. Ramon Oller Hereu (1r aniv.)

4, DIUMENGE de PASQUA
(9 h, Anglès), Joan Xarles Pruenca / Família BoadaEscura / Família Hereu-Tarrés / Enric Castanyer Tarrés
/ Roser Vidal i Joan Julià / Bartomeu Mitjà i Catalina
Vila / Lluïsa Roura / Acció de gràcies a la M. de Déu
del Remei.
(10’15 h, Bonmatí), - - (10’30 h. Osor) Celbr. Paraula
(12 h. La Cellera) Celbr. Paraula

Mireu com l’horitzó s’ha trencat,
com la vida ha engolit la mort
i l’amor ha desbancat el mal.
El cel s’ha obert en eterna albada d’esperança.
Des de Santa Brígida, des del Puig d’Afrou,
des de Santa Bàrbara ens arriba una llum nova
que dóna vida a tota aquesta Vall de les Esglésies.
I el vent de l’Esperit, saltant pel Coll de Gría,
arriba fins a aquesta assemblea
reunida per celebrar la vida nova del ressuscitat.
		Fragment del PREGÓ PASQUAL.
		La Cellera, Vetlla Pasqual 2021.

5. DILLUNS de PASQUA.
(11 h. St. Amanç) Conxita Font Llistosella (Cal Carreter d’Anglès)
---

10, dissabte –
(18 h., Bonmatí), Pere Quer Coll (aniv.)
(20 h., Anglès), Ramon Caballé Panosa / Ramon Guitar i Josep Llagostera.
(20 h. La Cellera-Cel. Paraula) Esposos Maria i Joan.

11, DIUMENGE
(9 h, Anglès), Joan Xarles i Carmen Arnau / Família
Artigas-Ysach / Lluís Carreras Pont i família / Salvadora Serarols Vila i Joan Surós Sayols / Lluís Valls, Josep Figueras i Maria Viñets / Constància Alves i José
Teixeira.
(10’30 h, Sant Martí), Celebr. Paraula
(10’30 h. Osor) - - (12 h. La Cellera) - - -

BONA PASQUA !!!

